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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022  

của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Triển khai Kế hoạch hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh gặp 

nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 tác động sâu rộng đến 

mọi mặt của đời sống xã hội, phần nào ảnh hưởng đến Kế hoạch hoạt động của 

Ban; Tuy nhiên, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp tục phát huy kết 

quả đạt được, bám sát chương trình công tác, tích cực triển khai, tổ chức các hoạt 

động, cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch đề ra và một số nhiệm vụ trọng tâm khác 

theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Hoạt động khảo sát, giám sát 

Ngay từ đầu năm, Ban chủ động xây dựng kế hoạch, đề cương và tổ chức 

giám sát chuyên đề về “Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành 

án treo, cải tạo không giam giữ giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn tỉnh”. Qua 

giám sát, Đoàn nhận thấy, kết quả đạt được như sau: 

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Công 

an và sự phối hợp, quan tâm của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn 

thể và nhân dân nên công tác thi hành án án treo, cải tạo không giam giữ đạt 

được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của 

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện và của Ủy ban nhân dân cấp xã 

trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ cơ bản đã đi vào nền nếp, 

đúng quy định của pháp luật. 

Mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan thi hành án hình sự với Tòa án 

nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành 

trong công tác quản lý, giám sát người chấp hành án án treo, cải tạo không giam 

giữ ngày càng chặt chẽ. Nhiều đối tượng án treo, cải tạo không giam giữ trong 

thời gian chấp hành án thực hiện tốt nghĩa vụ nên được xem xét và được tòa án 

ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo, giảm thời hạn chấp hành hình 

phạt cải tạo không giam giữ. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến 

công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế: 

Công tác tập huấn, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án 

hình sự nói chung và thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở một số địa 

phương chưa được cơ quan chức năng quan tâm, chú trọng. Cơ sở vật chất của 

lực lượng Công an xã còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các 

mặt công tác. 



Một số chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm, còn giao toàn bộ 

cho lực lượng Công an trong việc quản lý, giám sát, giáo dục các đối tượng thi 

hành án hình sự tại cộng đồng trong đó có số án treo, cải tạo không giam giữ. 

Chính sách phụ cấp cho cán bộ làm công tác thi hành án hình sự còn hạn chế. 

Việc áp dụng hình phạt án treo, cải tạo không giam giữ đối với một số tội 

như đánh bạc, trộm cắp tài sản chưa đảm bảo tính răn đe và nghiêm minh của 

pháp luật, dẫn đến nhiều đối tượng trong thời gian thử thách tiếp tục tái phạm 

với tội danh nêu trên (đã có 14 bị án phạm tội đánh bạc, tiếp tục phạm tội mới 

cùng tội danh). 

(Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban đã được gửi đến các đại biểu và 

trình bày tại kỳ họp) 

Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế tại địa 

phương, Ban đã chủ động phối hợp với một số cơ quan có liên quan tổ chức 

khảo sát, giám sát công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trước 

trong sau Tết Nguyên đán 2021 tại huyện Can Lộc, huyện Nghi Xuân, thị xã 

Hồng Lĩnh. Làm việc với Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng và Ban 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương về tình 

hình, kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022. 

2. Công tác thẩm tra báo cáo, đề án và các văn bản của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  

2.1 Hoạt động thẩm tra trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Để chuẩn bị các nội dung, thông tin nhằm thực hiện tốt chức năng giám 

sát, quyết định tại kỳ họp, Ban Pháp chế đã tổ chức làm việc với các sở, ngành, 

địa phương liên quan đến các nội dung trình kỳ họp. Công tác thẩm tra của Ban 

ngày càng đi vào chiều sâu; tích cực, chủ động phối hợp với Uỷ ban nhân dân 

tỉnh và các ngành chức năng trong quá trình xây dựng các dự thảo nghị quyết 

trình kỳ họp, kết hợp với tham vấn ý kiến của Nhân dân, tiếp xúc cử tri chuyên 

đề, khảo sát thực tế... Báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo chất lượng, thể hiện rõ 

quan điểm, tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin giúp đại biểu có căn cứ 

thảo luận và quyết định.  

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế 

đã chủ trì tổ chức thẩm tra các nội dung:  

- Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả 

công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 (Phần nội dung về nội chính). 

- Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu 

năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 



- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống vi 

phạm pháp luật và tội phạm 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối 

năm 2022. 

- Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Hội 

đồng nhân dân tỉnh; các kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Báo cáo số 533/BC-HĐND ngày 14/12/2021 về kết quả giám sát việc “Giải 

quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XVII”. 

- Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố tại một số địa 

phương trên địa bàn tỉnh. 

 2.2. Hoạt động thẩm tra, xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp 

Giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế đã chủ trì, tham 

mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vấn đề phát 

sinh: Góp ý Dự thảo Chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng 

chống tham nhũng năm 2022 và Danh mục văn bản QPPL của HĐND và UBND 

tỉnh hết hiệu lực năm 2021; dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tham mưu báo cáo kết quả 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh theo đề nghị của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Tham luận “Chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân - Thực trạng, kinh nghiệm 

và giải pháp” phục vụ Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 06 tỉnh Bắc 

Trung bộ; viết bài: Nâng cao hiệu quả giám sát công tác tổ chức cán bộ của 

HĐND các cấp trong bối cảnh hiện nay theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy… 

3. Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và các 

hoạt động khác 

Lãnh đạo và thành viên Ban Pháp chế đã thực hiện tốt nhiệm vụ giữ mối 

liên hệ với các cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành, địa phương. Phối hợp 

với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Ban Hội 

đồng nhân dân tỉnh xây dựng nội dung, chương trình các kỳ họp; tổng hợp đầy 

đủ ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, các câu hỏi chất vấn của thành viên 

Ban Pháp chế gửi đến Kỳ họp.  

Ngoài ra, lãnh đạo chuyên trách Ban còn tham gia các Đoàn kiểm tra của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham gia Đoàn giám sát của Hội Liên hiệp phụ nữ tinh 

về phòng chống bạo lực gia đình và chính sách giảm nghèo; tham gia tiếp dân và 

xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tổ chức gửi đến Ban và 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.  

 III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

Quý III 



- Giám sát công tác thanh tra kinh tế, xã hội của Thanh tra tỉnh và các cơ 

quan thanh tra chuyên ngành.  

- Khảo sát việc chấp hành pháp luật về tổ chức và hoạt động của luật sư, 

bán đấu giá và các hoạt động bổ trợ tư pháp khác trên địa bàn. 

- Khảo sát tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trong các lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; xây dựng; 

thuế; tài nguyên và môi trường... 

- Tham gia giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực trạng, 

hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ 

chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh.  

- Tham gia các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quý IV 

- Giám sát công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, 

công chức, viên chức; công tác tinh giản biên chế tại các địa phương, đơn vị. 

- Phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương để chuẩn bị nội dung Kỳ họp cuối năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

- Làm việc với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh, Công an tỉnh và một số cơ quan liên quan về kết quả hoạt động 

của các ngành năm 2022, nhiệm vụ năm 2023. 

- Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

- Tham gia các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Tổ chức họp Ban tổng kết nhiệm vụ năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 

2023 và thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Ngoài ra, tùy tình hình cụ thể, Ban sẽ tiến hành khảo sát, giám sát một số 

nội dung khác trong công tác quản lý nhà nước thuộc phạm vi trách nhiệm của 

Ban và điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình hoạt động đảm bảo phù hợp. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến 

Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế Hội đồng 

nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- ĐB HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Phòng thuộc VP; 

- Lưu VT, TH1. 

 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 
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